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Jaargang 2017 

AB 2017, no. 43 

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 14 

december 2017, tot aanpassing van het landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen, van 1 februari 2012 tot 

vaststelling van de geldelijke voorzieningen van de leden, 

hun plaatsvervangers en van de secretaris van de Sociaal-

Economische Raad in verband met/vanwege het einde van 

de opbouwfase van de Sociaal-Economische Raad  
 
 

 
 

IN NAAM VAN DE KONING! 

 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

 

   In overweging genomen hebbende  

dat het wenselijk is om de hoogte van de geldelijke voorzieningen van de 

leden en de plaatsvervangende leden van de Sociaal-Economische Raad aan 

te passen nu de opbouwfase van de Sociaal-Economische Raad is afgelopen; 

 

 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 

 

Artikel I 

 

Het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot vaststelling van de 

geldelijke voorzieningen van de leden, hun plaatsvervangers en van de 

secretaris van de Sociaal-Economische Raad wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Artikel 1 komt als volgt te luiden: 

 

Artikel 1 

 

1. De geldelijke voorziening van de voorzitter van de Sociaal-

Economische Raad bedraagt NAf 4.000,- bruto per maand. 

2. De geldelijke voorziening van de plaatsvervanger van de 

voorzitter van de Sociaal-Economische Raad bedraagt NAf 

2.800,- bruto per maand. 

3. De leden en plaatsvervangende leden ontvangen voor iedere 

bijgewoonde vergadering een vergoeding van NAf 250- bruto 
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per lid, met een maximum van NAf 500,- bruto per maand per 

lid met dien verstande dat een plaatsvervangend lid enkel een 

vergoeding ontvangt als het lid dat hij vervangt niet aanwezig 

is. 

4. De geldelijke voorziening van de secretaris van de Sociaal-

Economische Raad wordt gesteld op het bedrag dat behoort bij 

de bezoldiging schaal 14 en de hoogste trede van de 

Bezoldigingsregeling ambtenaren. 

 

B 

 

Artikel 2 vervalt. 

  

 

Artikel II 

 

1. Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt zodra deze in 

het Afkondigingsblad is geplaatst, in werking met ingang van de eerste dag 

van de kalendermaand die volgt na de zesde week na de datum van 

bekrachtiging en werkt voor zover terug tot aan de dag van de installatie 

van de nieuwe Sociaal-Economische Raad voor de termijn 2017 - 2020, 

zijnde 1 mei 2017.  

2. In afwijking van het eerste lid, treedt dit landsbesluit, houdende 

algemene maatregelen:  

  a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de 

beslissing van het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman een zaak 

aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de 

Staatsregeling en werkt terug tot en met het tijdstip, genoemd in het eerste 

lid; of, 

 b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat dit 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen, niet verenigbaar is met de 

Staatsregeling. 

 

 

 

 

             Gegeven te Philipsburg, viertiende december 2017 

             De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 

 

De zevenentwintigste december 2017 

De Minister van Algemene Zaken 

 

 

   

              Uitgegeven de negenentwintigste december 2017 

              De Minister van Algemene Zaken  

              Namens deze, 

              Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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NOTA VAN TOELICHTING 

Algemeen 

 

In artikel 22 van de Landsverordening Sociaal- Economische Raad (AB 2010, 

GT no. 19) is de mogelijkheid geboden om de hoogte van de geldelijke 

voorzieningen van de leden, hun plaatsvervangers en van de secretaris, bij 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen vast te stellen. Middels het 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot vaststelling van de 

geldelijke voorzieningen van de leden, hun plaatsvervangers en van de 

secretaris van de Sociaal-Economische Raad (AB 2012, no. 8) is deze 

mogelijkheid benut. Het onderhavige landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, brengt enkele wijzigingen aan in de hoogte van de geldelijke 

voorzieningen, die in genoemd landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, zijn vastgesteld.  

 

Per 1 mei 2013 is de opbouwfase van de Sociaal-Economische Raad 

beëindigd en had de renumeratie ook zodanig moeten worden aangepast. 

De hoogte van de geldelijke voorziening is door uiteenlopende redenen – 

waaronder diverse bestuurswisselingen - (nog) niet gewijzigd. Het wordt 

niet opportuun geacht om dit landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, terugwerkende kracht toe te kennen tot en met 1 mei 2013. 

Immers kunnen leden gerechtvaardigde verwachtingen ontlenen aan 

betreffende regeling. Daarentegen wordt terugwerkende kracht wel 

gerechtvaardigd tot en met 1 mei 2017 nu vanaf deze datum (nog) geen 

nieuwe leden van de Sociaal-Economische Raad zijn benoemd en hier dus 

geen gerechtvaardigde verwachtingen kunnen ontlenen.  

 

Financiële paragraaf 

Het bedrag dat vanwege de geldelijke voorziening van de leden van de 

Sociaal-Economische Raad jaarlijks ten laste van de begroting zal komen, is 

als volgt:  

- de voorzitter: 12 x NAf 4000,- = NAf 48.000,-; 

- de plaatsvervangend voorzitter: 12 x NAf 2800,- = NAf 33.600,-; 

- (plaatsvervangend) lid: 12 x maximaal NAf 500,- = NAf 6000,-;  

 

Op grond van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad bestaat de 

Sociaal-Economische Raad uit ten hoogste 9 leden. Voor elk lid wordt tevens 

een plaatsvervanger benoemd. Dit betekent dat de Sociaal-Economische 

Raad – naast de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter -7 leden heeft en 

9 plaatsvervangende leden. De jaarlijkse begroting voor de remuneratie van 

alle leden van de Sociaal-Economische Raad is hierdoor maximaal in totaal:  

 

Bedrag in NAf per jaar SER SXM 

(na wijziging) 

Voorzitter 48.000 

Plaatsvervangend voorzitter 33.600 

Lid (en plaatsvervangend lid) 54.000 (9 x 6.000) 

  

SOM 135.600 

 

Wanneer de maximale vergoeding per bijgewoonde vergadering dient te 

worden uitgekeerd aan de (plaatsvervangende) leden, bedraagt het 

jaarlijkse totaalbedrag maximaal NAf 135.600,- voor remuneratie aan alle 

leden van de Sociaal-Economische Raad. De bovenstaande uitgaven komen 
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ten laste van begrotingspost # 43501-3031 van het Ministerie van Algemene 

Zaken. 

 

Artikelsgewijs 

 

Artikel I 

 

Onderdeel A 

Gelet op de opbouwfase van de organisatie heeft de regering van Sint 

Maarten besloten dat de eerste voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, 

evenals de vicevoorzitter van de Raad van Advies en de voorzitter van de 

Algemene Rekenkamer de functie voor de duur van genoemde opbouwfase 

fulltime vervult.  

De opbouwfase voor de Sociaal-Economische Raad is afgelopen waardoor 

het gerechtvaardigd is de geldelijke voorziening voor de voorzitter naar het 

niveau te brengen, dat past bij een parttime vervulling van de functie. De 

hoogte van de voorziening is zodanig dat een bijdrage in de kosten van 

representatie – die de voorzitter voorheen ontving – in dit bedrag is 

verdisconteerd.  

Tevens wordt van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de geldelijke 

voorzieningen voor de plaatsvervangend voorzitter, de overige leden en de 

plaatsvervangend leden te brengen tot een niveau dat vergelijkbaar is met 

de bezoldiging van vergelijkbare functies bij vergelijkbare organisaties van 

de ons omringende eilanden. Daarbij wordt opgemerkt dat 

plaatsvervangende leden enkel een vergoeding ontvangen wanneer het lid 

dat vervangen dient te worden niet aanwezig is. Voor het ontvangen van de 

vergoeding dient elk lid lijfelijk aanwezig te zijn.  

   

Onderdeel B 

Gezien het feit dat artikel 1 van het landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, tot vaststelling van de geldelijke voorzieningen van de leden, 

hun plaatsvervangers en van de secretaris van de Sociaal-Economische 

Raad, zodanig is aangepast dat niet langer wordt uitgegaan van geldelijke 

voorzieningen op jaarbasis, maar op maandelijkse basis, is dit onderdeel 

erop gericht het artikel 2 van genoemd landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen te laten vervallen. Het geregelde is thans immers verwerkt in 

het artikel 1 van gewijzigd landsbesluit, houdende algemene maatregelen. 

 

Artikel II  

 

Artikel II regelt de inwerkingtreding van dit landsbesluit, houdende 

algemene maatregelen, rekening houdend met de bevoegdheid van de 

Ombudsman en het Constitutioneel Hof. In dit artikel is bepaald dat de 

onderhavige wettelijke regeling in werking treedt op de eerste dag van de 

maand die volgt na de zes-weken-termijn van de Ombudsman. Dit 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen treedt op de eerste dag van 

de maand in werking omdat de geldelijke voorzieningen in maandelijks 

gelijke gedeelten worden uitbetaald.  

 

Het wordt niet opportuun geacht om dit landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, terugwerkende kracht toe te kennen tot en met 1 mei 2013 

zijnde de datum waarop de opbouwfase van de SER is beëindigd. Immers 

kunnen leden gerechtvaardigde verwachtingen ontlenen aan betreffende 

regeling. Daarentegen wordt terugwerkende kracht wel gerechtvaardigd tot 

en met 1 mei 2017 nu vanaf deze datum (nog) geen nieuwe leden van de 
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Sociaal-Economische Raad zijn benoemd en hier dus geen gerechtvaardigde 

verwachtingen kunnen ontlenen. 

 

 

 

 

De Minister van Algemene Zaken 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


